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The figures in the right hand side margin indicate full marks.  

Candidates are required to give their answers in their own words as far as practicable. 

দি ন া  সংখ া িল ে র পূণমােনর িনেদশক। 

পরী াথ েদর যথাস ব িনেজর ভাষায় উ র িদেত হেব।                 

          

 

1. Answer any five of the following questions:                                             2×5= 10 
িন িলিখত েলার মেধ  য কান পাচঁ ট ে র উ র দাও। 

 

a) Mention any two features of the Indian Constitution. 

ভারতীয় সংিবধােনর য কান দু ট বিশ  উে খ কর। 

 

b) Point out any two differences between Fundamental Rights and Directive Principles of State 

Policy. 

মৗিলক অিধকার ও রা  পিরচালনার িনেদশমূলক নীিত সমূেহর মেধ  য কান দুেটা পাথক  লখ।  

 

c) Which Constitutional Amendment Act has abolished Right to Property as a Fundamental 

Right in India and in which year? 

কান সংিবধান সংেশাধনী আইন ারা ভারেত স ি র অিধকারেক মৗিলক অিধকােরর তািলকা থেক 

বাদ দওয়া হয় এবং কত সােল এই সংেশাধনী আইন পাশ হয়?   

 

d) What do you understand by the term coalition government? 



জাট সরকার বলেত তিম িক বাঝ? 

 

e) Write the names of the first and second Vice-Presidents of India. 

   ভারেতর থম ও ি তীয় উপ-রা পিতর নাম লখ। 

 

f) What is meant by equality before Law? 

আইেনর চােখ সমতা বলেত িক বাঝায়? 

 

g) What do you mean by Impeachment? 

    পদচ িত বলেত িক বাঝ ? 

      

h) In which year, the Constituent Assembly of India was constituted? Who was the Chairman of 

its Drafting Committee? 

ভারেতর গণ পিরষদ কত সােল িত ত হেয়িছল? এর খসড়া কিম টর চয়ারম ান ক িছেলন? 

 

2. Answer any four of the following questions:                                            5×4= 20 

িন িলিখত েলার মেধ  য কান চার ট ে র উ র দাও। 

 

a) Examine, in brief, the Right against Exploitation as stipulated in the Constitution of India. 

ভারতীয় সংিবধােন বিণত শাষেনর িব ে  অিধকার স েক সংে েপ আেলাচনা কর। 

 

b) What is the composition of the Rajya Sabha in India? 

ভারেতর রাজ সভার গঠন িক প? 

 

c) Write a short note on the election procedure of the Vice-President of India. 

ভারেতর উপরা পিতর িনবাচন প িতর ওপর এক ট সংি  ট কা লখ।  

 

d) Identify the important functions of any High Court in India. 

ভারেতর য কান এক ট হাইেকােটর পূণ কাযাবলী েলােক িচি ত কর। 

 



e) Analyze, in brief, the significance of the Directive Principles of State Policy. 

রা  পিরচালনার িনেদশমূলক নীিত েলার তাৎপয সংে েপ িবে ষণ কর।  

 

f) Write a short note on the Judicial Activism in India. 

ভারেত িবচার িবভাগীয় অিতস য়তার ওপর এক ট সংি  ট কা লখ।  

 

3. Answer any one of the following questions:                                            10×1= 10 

িন িলিখত েলার মেধ  য কান এক ট ে র উ র দাও। 

 

a) Write a critical note on the Right to Equality as enshrined in the Constitution of India. 

ভারেতর সংিবধােন বিণত সােম র অিধকার স েক এক ট সমােলাচনামূলক ট কা লখ। 

 

b) Examine the relationship between the two Houses of the Parliament of India. 

ভারতীয় সংসেদর দু ট কে র মেধ  স ক আেলাচনা কর।  

 

xxxx 

 

 

 

 


